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resumo

A Hemorragia Subaracnoideia (HSA) constitui uma situação clínica grave, com alta 

morbidade e mortalidade, e com incidência significativa em populações relativamente

jovens. Na maioria dos casos, a HSA é causada pela ruptura de um aneurisma 

intracraniano. Um mau prognóstico pode estar relacionado com a ocorrência de 

lesões isquémicas, devidas ao desenvolvimento de vasospasmo no pós-operatório. 

Além disso, a mortalidade e morbilidade podem estar directamente relacionadas 

com o tratamento cirúrgico de aneurismas, devido a ruptura intra-operatória do 

aneurisma ou a isquemia causada por uma interrupção prolongada da circulação 

regional ou posicionamento inadequado do clip definitivo, originando oclusões ou 

estenoses vasculares. Os clips temporários são muitas vezes utilizados, quer para 

controlar a ruptura intra-operatória, quer para maior facilidade de dissecção do 

aneurisma. O principal problema na utilização de clips temporários advém do facto 

de a interrupção circulatória regional pode causar lesões isquémicas, originando 

áreas de enfarte cerebral pós-operatório e aumento de morbilidade e mortalidade. 

Teoricamente, a taxa de complicações isquémicas poderia ser reduzida utilizando 

um método intra-operatório do monitorização da oxigenação cerebral durante as 

clipagens temporárias e após as clipagens definitivas.

A PtiO2 (Pressão tecidular parcial de oxigénio) foi prospectivamente monitorizada 

para avaliação de oxigenação cerebral durante a cirurgia de aneurismas, estudando

os valores basais de PtiO2 e sua associação com o desenvolvimento de vasospasmo

no pós-operatório, bem como variações na oxigenação cerebral eventualmente 

indicativas de alto risco de isquemia durante as interrupções circulatórias temporárias

e após a aplicação do clip definitivo. 

 

Métodos 

A PtiO2 foi monitorizada durante a cirurgia de 37 pacientes, 28 com HSA (13 

aneurismas da Artéria Cerebral Média (ACM), 7 da Artéria Carótida/origem da 

Artéria Comunicante Posterior (AcoP) e 8 da Artéria Comunicante Anterior (AcoA))
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e 9 aneurismas incidentais (8 aneurismas da ACM e 1 da AcoA), utilizando um 

microcatéter polarográfico inserido directamente no tecido cerebral. Foram estudados

12 doentes do sexo masculino e 25 do sexo feminino, com uma idade média 

de 49,6 anos. Todos os doentes foram operados nas primeiras 48 horas após o 

início da HSA. Clinicamente, os doentes foram avaliados aplicando a escala Hunt & 

Hess, e os dados da tomografia computadorizada cerebral (TC) da admissão foram 

avaliados pela escala de Fisher. O desenvolvimento de vasospasmo foi determinado 

por Doppler transcraniano (DTC), executado todos os dias na primeira semana após 

a cirurgia, e a ocorrência de enfarte cerebral foi avaliada na TC pós-operatória. 

O resultado final foi avaliado de acordo com a “Glasgow Outcome Scale” (GOS), 3 

meses após a cirurgia. 

Os valores basais foram estudadas e investigada a associação entre os valores 

basais registados e a ocorrência de vasospasmo no DTC, nos casos de HSA.

Durante a cirurgia, foram aplicados clips temporários em todos os casos. Foi avaliada 

a sensibilidade deste método de monitorização durante as interrupções circulatórias 

temporárias regionais. Os valores de PtiO2 durante as clipagens temporárias e após 

as clipagens definitivas foram estudados nas diferentes localizações dos aneurismas, 

para detecção de alterações na oxigenação cerebral, devidas à redução do fluxo 

sanguíneo reduzida e indicativas de alto risco de isquemia.

Resultados 

Os valores basais foram estudados por análise estatística, procurando estabelecer 

associações entre diversas variáveis. Neste estudo, os doentes que desenvolveram 

vasospasmo no DTC tinham valores basais de PtiO2 significativamente mais baixos

(com valores basais de PtiO2 inferiores a 10mmHg em todos os casos) do que 

aqueles que não desenvolveram vasospasmo, não se estabelecendo qualquer 

correlação quando os valores basais de PtiO2 foram estudados de acordo com a 

idade, região de monitorização, estado clínico ou dados da TC. 

A sensibilidade do método não foi igual nas diferentes regiões de monitorização. 

Nos aneurismas da ACM, verificou-se uma diminuição dos valores de PtiO2 (> 20% 

em relação ao valor basal) durante todas as aplicações de clips temporários (100% 

de sensibilidade). Nos aneurismas da AcoP, verificou-se igualmente uma descida da 

PtiO2 durante as clipagens temporárias (100% sensibilidade), mais evidente em 

caso de interrupção simultânea da Artéria Carótida proximal e distal ao aneurisma 

e da AcoP. Nos aneurismas da AcoA, a sensibilidade revelou-se muito menor (31 e 

44%, em casos de clipagem temporária unilateral e bilateral, respectivamente).
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Nos aneurismas da ACM, o valor mínimo de PtiO2 registado durante as clipagens 

temporárias foi inferior a 2 mmHg em 10 casos, valores considerados como indicativos

de alto risco de isquemia cerebral em casos de traumatismo crânio-encefálico. 

Estes valores mínimos, quando considerados isoladamente, não se associaram ao 

desenvolvimento de enfarte cerebral. No entanto, nos 3 casos que desenvolveram 

áreas de enfarte no território da ACM, verificou-se simultaneamente uma amplitude 

de diminuição da PtiO2 superior a 80% em relação ao valor basal e um valor 

mínimo inferior a 2 mmHg persistindo durante 2 ou mais minutos.

 

Em 6 casos, verificou-se uma recuperação incompleta (menos de 60%, em 

comparação com os valores basais), ausência de recuperação ou queda persistente 

dos valores de PtiO2 após a clipagem definitiva. Em 3 destes doentes, foi detectada 

uma oclusão total ou parcial de ramos da ACM após verificação da posição do 

clip, levando à recolocação do clip e recuperação completa dos valores de PtiO2. 

Verificou-se o desenvolvimento de enfarte cerebral pós-operatório no território da 

ACM em 3 destes 6 casos: em 2 doentes, a posição do clip parecia adequada 

e não foi alterada e, no outro caso, o clip foi reposicionado após detecção de 

oclusão de um ramo de uma trifurcação da ACM mas, um valor de PtiO2 de 0 mmHg 

persistira durante 10 minutos anteriormente à recolocação. Outro caso desenvolveu 

vasospasmo severo e várias lesões isquémicas, provavelmente não relacionadas com 

o procedimento cirúrgico.

Em 3 doentes, surgiram áreas de enfarte pós-operatório no território da ACM. Nestes 

doentes, não se verificaram critérios de vasospasmo no DTC, e estas lesões isquémicas 

poderão estar relacionadas com a cirurgia. Nos 3 casos, verificou-se uma coincidência

de: a) uma descida da PtiO2 superior a 80% em relação ao valor basal; b) um 

valor mínimo de PtiO2 inferior a 2 mmHg persistindo por 2 ou mais minutos; e c), uma 

recuperação incompleta ou diminuição persistente dos valores de PtiO2 valores após 

a clipagem definitiva.

Na cirurgia de aneurismas da AcoP, não foram possíveis conclusões sobre o significado

dos dados da monitorização, uma vez que todos os pacientes que desenvolveram 

enfarte pós-operatório apresentaram vasospasmo no TCD.

Nos aneurismas da AcoA, a baixa sensibilidade do método e o facto de nenhum 

doente ter desenvolvido enfarte pós-operatório impossibilitam qualquer conclusão 

sobre as possibilidades deste método de monitorização em cirurgia de aneurismas 

nesta localização. 
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Conclusão

A monitorização intra-operatória da pressão tecidular parcial de oxigénio (PtiO2) 

é um método de elevada sensibilidade para detecção da diminuição de oxigénio 

disponível para a utilização celular devida a diminuição do fluxo sanguíneo, durante 

a cirurgia de aneurismas, e pode fornecer informações úteis sobre o risco de isquemia. 

Nos nossos resultados, verificou-se uma associação entre a presença de valores 

basais baixos de PtiO2 basais e uma maior prevalência de vasospasmo na DTC 

pós-operatória, sendo esta associação independente dos outros parâmetros 

clínicos ou radiológicos. 

Em aneurismas da ACM, essa monitorização pode ser útil para detectar situações 

de alto risco de isquemia durante as clipagens temporárias ou devido a posição 

inadequada do clip definitivo. Quando se utilizam clips temporários, a ocorrência de 

uma diminuição abrupta dos valores de PtiO2, conjuntamente com um valor mínimo

muito baixo persistindo por 2 ou mais minutos pode ser indicativa de alto risco 

de lesões isquémicas. Após a clipagem definitiva, é recomendada uma inspecção 

cuidadosa da posição do clip quando se verificar uma recuperação incompleta ou 

uma descida persistente dos valores de PtiO2.

Mais estudos são necessários no que se refere a utilidade da monitorização da PtiO2 

durante a cirurgia de aneurismas da AcoP e AcoA, com eventual utilização conjunta 

de meios de detecção de alterações do fluxo sanguíneo.




